
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Prezes Kaczyński znów uderza w lekarzy i ich zarobki. Sprawdziliśmy, jak jest naprawdę

Jarosław  Kaczyński  upodobał  sobie  uderzanie  w  konkretną  grupę  społeczną,  by  tworzyć
wyimaginowanego wroga. Kiedyś byli to uchodźcy, nauczyciele, prawnicy, sędziowie, kobiety, a teraz
- po raz kolejny - są to lekarze. Prezes PiS w ostatni weekend zasugerował, że zarabiają oni nawet...
900 tysięcy złotych rocznie. Jaka jest prawda? 

Z danych GUS za 2020 rok (przygotowywane są co dwa lata) wynika, że przeciętne zarobki lekarza w
Polsce w październiku 2020 roku wyniosły 10 909,24 zł brutto. Eksperci podkreślają, że te dane są
mocno uśrednione. 

Komentarz Lewicy:

Kaczyński  znów zaatakował  lekarzy,  że są  zbyt pazerni  i  trzeba coś z  tym zrobić.  Jak się wyraził:
„Lekarz  jest  człowiekiem  nie  tylko  pewnego  zawodu,  ale  też  misji.  Tak  jak  na  przykład  ksiądz”.
Prezesowi PiS przypominamy, że to on rządzi Polską od 7 lat i to jak działa, a właściwie jak nie działa
służba  zdrowia,  to  nie  wina  lekarzy,  a  kolejnych  nieudolnych  ministrów  zdrowia,  których  PiS
powoływał.  To oni a nie nikt inny odpowiadają za to, że wydłużają się kolejki do specjalistów, że
lekarzy brakuje. 

Kaczyński  lubi  rządzić  przez  skłócanie  narodu  i  szczucie  jednych  na  drugich.  Kaczyński  uwielbia
wskazywać  wrogów.  Czasem są  to  nauczyciele,  czasem osoby  transpłciowe,  nieustająco  Niemcy.
Teraz w roli kolejnego wroga chce znów ustawić lekarzy, do których PiS już krzyczał w Sejmie, żeby
wyjeżdżali z Polski. Jak trzeba być odklejonym od rzeczywistości, żeby pokazywać kler jako uosobienie
skromności i bezinteresowności. Mówił o tym, dzień po tym, jak pół rządu bawiło się w Toruniu na
urodzinach Radia Maryja u dyrektora Rydzyka, któremu PiS przekazał już ok 350 milionów złotych. 

Kościół  Katolicki  to  jedna  z  najbogatszych  instytucji  publicznych.  Ziemia,  nieruchomości,  fundusz
kościelny  na  który  składa  się  każdy  podatnik,  symboliczne  podatki  i  składki,  a  także  pobieranie
NIEOPODATKOWANYCH tac, opłat za usługi. Śluby, chrzty, pogrzeby, kolęda. To wszystko dowody na
to, że kto jak kto, ale kościół na pewno nie jest wzorem skromności, ani pracy dla idei. 

Polska nadal jest na samym końcu listy państw europejskich w dostępie do lekarzy. Od wielu tygodni
przypominamy, że w Polsce np. jeden geriatra przypada na 20 tysięcy osób po 60-tym roku życia. To
najgorszy wynik w UE. 
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UNIA EUROPEJSKA

Timmermans przekazał dobre wiadomości. Ogromne pieniądze z UE dla pięciu polskich regionów

Komisja Europejska zatwierdziła plany pięciu polskich regionów węglowych na sfinansowanie zmian
klimatycznych  o  wartości  3  miliardów  850  milionów  euro.  Pieniądze  z  Funduszu  Sprawiedliwej
Transformacji  mają  być  przeznaczone  przede  wszystkim  na  inwestycje  w  małe  i  średnie  firmy
zajmujące się m.in. czystą mobilnością czy energią odnawialną. Unijne środki pójdą także szkolenia
zatrudnionych w branży górniczej do nowych obowiązków. 

Źródło: Gazeta.pl

Unia zakaże pieców gazowych. Jest jeden wygrany

Komisja  Europejska  chce  wprowadzić  zakaz  montowania  w nowych  budynkach  nie  tylko  pieców
węglowych  czy  olejowych,  ale  także  gazowych.  Nie  stanie  się  to  prędko,  ale  zapowiedzi  już
spowodowały to, że Polacy szukają alternatywnych rozwiązań. Zyskują zwłaszcza pompy ciepła. 

Źródło: Businessinsider

"Tej zimy będziemy mieli recesję"

Komisja  Europejska  w  opublikowanej  11  listopada  prognozie  gospodarczej  przewidywała,  że  w
ostatnim kwartale 2022 roku Unię Europejską, strefę euro i większość państw członkowskich czeka
recesja 

Źródło: TVN 24 BiS

Szef MFiPR: Zakończyły się negocjacje z KE dotyczące kolejnych programów regionalnych

Zakończyły się negocjacje z Komisją Europejską kolejnych programów regionalnych - wskazał minister
funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Dodał, że wszystkie programy krajowe i regionalne z
polityki spójności zostaną przyjęte do końca 2022 r. 

Źródło: Forsal

KRAJ

Awantura o miliony podzieliła kadrę! Zgrzyt "Lewego" i Michniewicza. Oto kulisy

Wiele wskazuje, że Czesław Michniewicz nie utrzyma stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski!
Prezes PZPN musi wziąć pod uwagę jego relacje z czołowymi zawodnikami kadry. Nie chodzi tylko o
ich wypowiedzi po meczu z Francją, ale też o zgrzyt, do którego doszło podczas jednej z odpraw
między Czesławem Michniewiczem a Robertem Lewandowskim. 

Źródło: Onet.pl
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Nie będzie milionów dla piłkarzy. Rzecznik rządu dementuje

Z nieoficjalnych informacji wynikało, że premier Mateusz Morawiecki miał obiecać polskim piłkarzom
"co najmniej 30 mln zł" jako premię za wyjście z grupy. Teraz rzecznik rządu Piotr Müller dementuje
te informacje. 

Źródło: Businessinsider

Drugie dno sprawy wiceministra Jacka Ozdoby. Wywiad to tylko pretekst? Ujawniamy pismo

Wiceminister  Jacek  Ozdoba  (Solidarna  Polska)  straci  nadzór  nad  Generalną  Inspekcją  Ochrony
Środowiska - słyszymy w resorcie. Wedle zapewnień otoczenia premiera to kara za nazwanie rządów
Mateusza Morawieckiego "pasmem porażek". W obozie rządzącym słyszymy jednak, że sprawa ma
drugie dno, bo premier od dawna chciał go pozbawić nadzoru nad GIOŚ-iem. Ponadto Ozdoba zlecił
kontrolę wszystkich składowisk odpadów w Polsce - w tym i tego w Rudnej Wielkiej, którego kontrolę
wedle TVN mieli torpedować ludzie premiera (oni sami temu zaprzeczają). 

Źródło: Gazeta.pl

11 dni pracy bez przerwy, agresja klientów. Pracownicy handlu mają dość

Szczyt handlowej gorączki dopiero przed nami, tymczasem pracownicy handlu już są wykończeni. Do
stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom spłynęła lawina skarg. - Dostajemy zdjęcia kolejek,
które ciągną się przez pół sklepu. To generuje złość klientów, a ta odbija się na pracownikach. Jedna z
pań napisała nam, że będzie pracować 11 dni pod rząd po 8 godzin, bo nie ma kto jej zastąpić – mówi
Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia.  

Źródło: Money.pl

Rydzyk broni biskupa, który tuszował pedofilię. "Współczesny męczennik"

Dyrektor Radia Maryja na urodzinach swojej rozgłośni postanowił wziąć w obronę biskupa Stanisława
Napierałę, który ukrywał przypadki seksualnego wykorzystywania dzieci przez podległych mu księży.
— Tak powstają święci — mówił Tadeusz Rydzyk o ukaranym przez Watykan hierarsze. 

Źródło: Onet.pl

Działali jako spółka brokerska, stworzyli piramidę finansową. CBA zatrzymało kolejne osoby

Centralne  Biuro  Antykorupcyjne  zatrzymało  kolejne  dwie  osoby  w  śledztwie  dotyczącym
zorganizowanej grupy przestępczej, która jako spółka brokerska miała stworzyć piramidę finansową -
dowiedziała się PAP. Klienci mieli w niej stracić kilkaset milionów złotych. 

Źródło: Bankier.pl
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Z ubiegłorocznym budżetem stać nas na 10 potraw wigilijnych zamiast 12. Święta droższe o 600 zł

Święta nigdy nie są tanie, jednak w tym roku podwyżki cen dadzą się wszystkim szczególnie we znaki.
Z  co  najmniej  dwóch  powodów.  Wzrost  cen  świątecznych  produktów będzie  wyższy  niż  inflacja.
Gdyby cały zeszłoroczny budżet na artykuły spożywcze przeznaczyć na przygotowanie 12 wigilijnych
potraw, w tym roku byłoby nas stać tylko na 10. Polacy deklarują, że na święta wydadzą niewiele
ponad 1,4 tys. zł. Tymczasem faktyczny rachunek za święta może być dwukrotnie wyższy. 

Źródło: Businessinsider

Prokuratura reaguje na doniesienia TVN24 w sprawie Smoleńska

W śledztwie smoleńskim nadal weryfikowane są wszystkie przyjęte wersje zdarzenia. Nieprawdą jest,
jakoby w postępowaniu w sprawie tragedii w Smoleńsku wykluczono którąś z rozważanych przyczyn
katastrofy  —  przekonuje  Prokuratura  Krajowa.  Śledczy  odnieśli  się  w  ten  sposób  do  informacji
TVN24, że biegli ocenili stan ciał ofiar katastrofy smoleńskiej jako niewskazujący na wybuch.  

Źródło: Onet.pl

Pierwsza partia koreańskich wozów bojowych dostarczona do Polski

5 grudnia do portu handlowego w Gdyni zawinął  wielozadaniowy statek handlowy BBC Pearl,  na
pokładzie  którego  dostarczono  do  Polski  pierwszą  partię  pojazdów  gąsienicowych  zamówionych
przez Agencję Uzbrojenia w Republice Korei. 

Źródło: zbiam.pl

Będą dodatkowe świadczenia dla mundurowych. "Wykonano ruch we właściwym kierunku"

Mateusz Morawiecki zdecydował o przekazaniu dodatkowych pieniędzy, które zostaną przeznaczone
między  innymi  na  dodatek  graniczny  oraz  świadczenia  motywacyjne  dla  funkcjonariuszy,  którzy
posiadają minimum 15 lat służby. . 

Źródło: Money.pl

Czy Polacy popierają budowę elektrowni jądrowej? Ten sondaż rozwiewa wątpliwości

Wojna na Ukrainie przyczyniła się do zwiększenia akceptacji planów budowy elektrowni jądrowych;
obecnie 75 proc. Polaków popiera taką inwestycję w kraju - wynika z opublikowanego w poniedziałek
sondażu CBOS. 

Źródło: Forsal
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Sondaż: Pieniądze z KPO ważniejsze niż koalicja rządząca

Odblokowanie unijnych funduszy nawet za cenę koalicji rządzącej – to wynik nowego sondażu. 

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

Embargo na rosyjską ropę stało się faktem. "Rozpoczęło się przeciąganie liny"

Od poniedziałku 5 grudnia rosyjska ropa naftowa nie może być sprowadzana drogą morską do Unii
Europejskiej i Wielkiej Brytanii. To kolejny mechanizm sankcyjny, który ma ograniczyć zyski Federacji
Rosyjskiej ze sprzedaży czarnego surowca. Równolegle nałożono "kaganiec cenowy" dla dostaw do
krajów trzecich.  -  Rosja nie wierzy w determinację Europy, a jednocześnie jest  gotowa poświęcić
część  dochodów dla  celów politycznych.  Trudno dziś  przewidzieć  wynik  tej  gry.  Przeciąganie  liny
właśnie się rozpoczęło - mówi money.pl Szymon Karaś, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. 

Źródło: Money.pl

Tankowce stanęły w korku. Powodem wydarzenia wokół rosyjskiej ropy

U  wybrzeży  Turcji  zaczyna  się  tworzyć  korek,  w  którym  czekają  tankowce,  ponieważ  po
wprowadzeniu limitu cen na rosyjską ropę tureckie władze domagają się nowych dowodów pełnego
ubezpieczenia wszystkich statków — podaje "Financial Times". 

Źródło: Onet.pl

Rosyjski oligarcha aresztowany w Londynie. Razem z nim zatrzymano Polaka

Rosyjski oligarcha Michaił Fridman miał zostać aresztowany w swojej wartej wiele milionów funtów
posiadłości  w  Londynie  pod  zarzutem  prania  pieniędzy  —  poinformowała  w  sobotę  brytyjska
Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA). CNN podaje, że zatrzymanych było więcej, a jednym z
nich był Polak.  

Źródło: Businessinsider

Wojna w Ukrainie. Media: USA potajemnie zmodyfikowały wyrzutnie HIMARS przekazane Ukrainie

Stany  Zjednoczone  miały  "potajemnie"  zmodyfikować  zaawansowane  wyrzutnie  HIMARS,  które
przekazały  Ukrainie.  Powód?  USA  nie  chcą,  by  były  one  używane  do  wystrzeliwania  pocisków
dalekiego zasięgu w kierunku Rosji.

Źródło: Polsat News
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